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Referat fra styremøte nummer 4, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 8. august 2022, kl 1630-19.30 
Sted:          Stjernehallen 
Til stede:    Hanne Kaugerud, Anette Rud Lorentzen, John Henrik Andersen, Monica Giske, 

Martin Andersen, Lars-Thomas Stene og Roy C. Andersen.  Line Holth var også 
til stede. 

Forfall: Ingen. 
 

Saksliste: 
  
1. Godkjenne referat fra forrige styremøte 
             
Vedtak: Referatet godkjent.  
 
2. Økonomisk status per juli. 
 
Styret fikk en gjennomgang av den økonomiske situasjonen på inntektssiden. Men vi trenger 
en mer grundig gjennomgang på neste styremøte. Line sørger for en skikkelig rapport der 
både inntekter og utgifter er med – sett opp mot vedtatt budsjett. John-Henrik hjelper til ved 
behov. 
 
Det er mange som skylder klubben treningsavgifter og kontingent. Her må vi komme ajour. 
Det er til dels store beløp utestående, og det hemmer klubbens økonomi. Styret mener det 
må få konsekvenser å ikke ha betalt de nødvendige avgiftene. 
 
Vedtak: Medlemmer som skylder klubben penger, slik som medlemskontingent, 
treningskontingenter eller andre krav som klubben har mot medlemmet: Etter 30 dager 
etter forfall, skal spillere ikke lenger delta på trening eller kamper/aktivitet. Vedtaket 
formidler laglederne. John Henrik og Line gjennomgår reskonto – og sender ut purringer. 
 
 
3. Statusrapport fra komiteene: 

• Sponsor/marked:  
Drakter er bestilt, kommer uke 33. Må få ut invitasjon til Stjernendagen. 
Sponsorer er ok. Må lage nytt sponsorseil for ung. Må ha inn sponsorer på skjerm 
under ung-kamper.  Foto av lagene starter i uke 34. 
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• IT og finans:  
John Henrik har flyttet over til ny Teams. Trenger en opprydding i Spond. Klubben 
har mange medlemmer (129 stk) som ikke er knyttet til noe lag, vi kan da ikke 
databehandle disse med fødselsnr etc. Bør da opprette en gruppe i Spond for de 
som ikke tilhører noe lag, slik at alle får meldinger som legges ut av klubben. Det 
er også ryddet og oppdatert i dokumenter. Jobbes med å lage “filmsnutter” som 
skal benyttes under kamper for ung på skjerm. 

• Hus og drift:  
o Wang-garderoben er pusset opp. Straks ferdig. Vedtak: Klubben dekker 

utgifter. 
o Radieslip: Jobber videre med løsninger for å bygge ut et tilbud til alle spillere i 

Stjernen. Komiteen kommer opp med konkrete forslag til 
gjennomføring/rutiner. 

o Styrkerommet: Er under oppgradering. Det skal lages Inventarliste som viser 
hva vi har av eiendeler. 

• Sport:  
o U16 plassert i B-gruppa. Har gitt en del utfordringer som det jobbes med. 

Sander Rønnild inn som ny trener. Niklas Juntti er ikke med videre. Foreldre 
innkalles til møte så raskt som mulig. Roy og LT forsøker å finne løsning. 

o Mange nye utenbys spillere på de eldre lagene. Flere er forsterkninger av 
lagene. 

o Vi har hull med asstrenere på U20, U16, U14 og U11. Mangler også keeperfys-
trener. Lars-Thomas jobber videre med dette. 

o Det skal avvikles trenerseminar fredag 19. august, 1800. Temaer er 
barmarkstrening, skader og Teams. 

 
4. Høstlotteri, status 

Planleggingen av høstens lotteri er i gang. Line jobber med søknad til Lottstift. Det er 
skaffet en del gode premier. Pris per lodd: 50 kr.  

o Trenger flere premier. Martin tar ansvar. 
o Selge mer på a-kamper. 
o Loddsalget starter i slutten av september. 

 
5. Overgang til 3-3-spill for yngre lag i høst.  

Anette redegjorde for status: Arbeidet med den store overgangen for alle lag U8-U11 er i 
full gang. Det har avholdt møter med aktuelle lagledere – og masse nødvendig utstyr er 
bestilt/kjøpt inn. Dette dreier seg om små og mellomstore mål, keeperutstyr/-sett, 
trosser som banedelere. Alexander Nilsen har sendt liste over hva vi trenger skal kjøpe av 
utstyr, sendt til Line. Line er i kontakt med XXL og CCM for å hente pris på utstyret. Vi bør 
ta det vi kan på vår handlekvote. 
 
Vedtak: Anette følger opp videre og innkaller lagledere til nytt planleggingsmøte med 
lagledere hvor den konkrete gjennomføringen av kamper og serierunder gjennomgås. 

 

7. Ishockeyskolen. 
Hockeyskolen fyller 50 år og har i år oppstart lørdag 17. september.  

• Redaksjonell omtale i lokalmedia. To gode saker vi bør selge inn: 
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o 50 år med hockeyskole. Monica snakker med FB. 
o Nå kommer jentene. Mulig sak på Victoria Løvdal. 

• Facebook/Instagram-video: Roy legger ut. 

• Flyers, dele ut. Monica sjekker med barnehager og skoler. 

• Fredriksstad Blad. Line sjekker med Elite om bruk av barter-annonser. 
• Skolestunt: Monica snakker med A-lagstrener. 

• Annonsering i Fredriksstad Blad: Monica ringer Rene Bøe i FB. 

• Info på Spond: Del på sosiale medier. Roy sender ut. 
• Foreldremøte U8, Line. 

 
8. Ungdomskamp i høst 

Vi sikter oss inn på forkamp før A-laget spiller.  Stjernen U15 spiller mot Furuset 
fredag. 4. november. Line jobber for å få denne flyttet til lørdag 5.11. 

 
9. Status ny isbane/StjerneVærste 

Søknad om bruksendring sendt inn til kommunen. Stadig flere brikker faller på plass. 
Det innkalles til styringsgruppemøte. Det må jobbes med et mer presist 
driftsbudsjett. John Henrik, Hanne og Roy deltar. 

 
10. Dommeransvarlig 

Roy jobber videre med å få på plass dette. 
 

11. Kafeteriastatus 
Det er behov for å gjennomgå driften av kafeteriaen sammen med elite og se på 
fordeling av inntekter, vareinnkjøp, bruk av dugnadsvakter osv. 
Involvere kafeteria. Saken følges opp på neste styremøte. 

 
12. Foreldremøter/fotografering 

Lagledere får beskjed om at styret stiller på foreldremøter, ved behov. 
Vi starte med lagfotografering etter uke 34. 

 
 

 
Fredrikstad, 8. august 2022 

 
 

 
Roy C. Andersen  Hanne Kaugerud  Martin Andersen 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 
Monica Giske   Lars-Thomas Stene  John Henrik Andersen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 
Anette Lorentzen   

Varamedlem    
 


	Saksliste:

